
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,   21 – 11 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ          Αριθ. πρωτ:   10888/105256 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150-17671–ΑΘΗΝΑ Προς: Belchim Crop Protection N.V./S.A.,  

TELEFAX: 210 92 12 090   Βέλγιο 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   (δια της κας Νένης Γκούμα, 

Τηλέφωνο: 210 928 7211   Ανθέων 21, 166 74 Γλυφάδα) 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
 

 

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθ. 2181 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ακαρεοκτόνο) MILBEKNOCK 1 EC (δ.ο milbemectin), ως προς την εγγυημένη σύνθεση 

και τον υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά »   
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και 

ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 

και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".  

4. Τις με αριθ. 3086/30613/16.3.17, 3713/36408/29.3.17 και 10888/105256/6.10.17 αιτήσεις της Κας Νένης 

Γκούμα, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας Belchim Crop Protection N.V./S.A. Βελγίου. 

5. Το με αριθ. ΕΜΠ 657/6.10.17 έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ    
 

A. Τροποποιούμε την αριθ. 2181 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) 

MILBEKNOCK 1 EC (δρ. ουσία milbemectin), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 93203/31.1.11 

(ΑΔΑ: 4ΑΛΕΒ-ΟΡ) Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 102205/2.11.11 (ΑΔΑ: 45ΒΜΒ-

Λ4Μ), 2883/31758/13.3.13 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΒ-ΑΙΤ), 6178/72710/27.7.15 (ΑΔΑ: 6ΖΙ0465ΦΘΗ-6ΘΤ) και 

900/10932/15.4.16 (ΑΔΑ: 7ΓΩΥ4653ΠΓ-ΞΛΝ) Αποφάσεις μας, ως προς την εγγυημένη σύνθεση και 

τον υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά. Οι παράγραφοι 1.4β, 1.4στ και 11 της αριθ. 93203/31.1.11 (ΑΔΑ: 

4ΑΛΕΒ-ΟΡ) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:   
 

1.4β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:  Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 

Ριζαρείου 16, 15233-Χαλάνδρι 

Τηλ.: 210 5578777 , Fax: 210 5578768  

e-mail: info@arystalifescience.gr  
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1.4στ) Εγγυημένη 

σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: milbemectin 0,93% β/o, βοηθητικές ουσίες: 98,95% β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία. 

Έχει υποβληθεί με την αριθ. πρωτ. 3713/36408/29.3.17 αίτηση της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
 

11. Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P405+P . 

Ρ270:   Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P210:  Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. 
P261:  Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. 

“Οι χειριστές πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία και γάντια”.  

“Οι εργάτες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια, σε 
περίπτωση που εισέλθουν στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό”. 

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  

P331:   ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε Water fog/dry 

chemical/foam/CO2 για την κατάσβεση. 

P391:  Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P403+P233+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται 

ερμητικά κλειστός. Διατηρείται δροσερό.  

P501:  Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. 

  

  SP1:   Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (μην καθαρίζετε τα 
ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα / αποφύγετε ρύπανση μέσω αποχετεύσεων 

από αυλές και δρόμους). 

Spe8: Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην χρησιµοποιείτε 
το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. 

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

Β. Μετά την παράγραφο 16 της αριθ. 93203/31.1.11 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  
 

17. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 
-The emulsification and re-emulsification of Milbeknock 1 EC with the new emulsifier Minemal ML-12 

should be tested at the highest and lowest application rates of product. 

-The applicability of the analytical method used for the determination of active substance in the new 

composition of formulation (product code: BCP 114I-B-MLB/EC-01I) should be proved.  
 

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 93203/31.1.11 (ΑΔΑ: 4ΑΛΕΒ-ΟΡ) Απόφασή μας, όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 102205/2.11.11 (ΑΔΑ: 45ΒΜΒ-Λ4Μ), 2883/31758/13.3.13 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΒ-ΑΙΤ), 

6178/72710/27.7.15 (ΑΔΑ: 6ΖΙ0465ΦΘΗ-6ΘΤ) και 900/10932/15.4.16 (ΑΔΑ: 7ΓΩΥ4653ΠΓ-ΞΛΝ) 

Αποφάσεις μας. 

 

 

 

 

                      H Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

                    Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
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